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В статті охарактеризовано стан впровадження контрактів FIDIC в Україні. Виявлено проблеми, що впли-
вають на впровадження контрактів і як наслідок, на розвиток будівельної галузі та на економіку держави 
в цілому. Досліджено класифікацію контрактів у залежності від обсягу зобов’язань. З’ясовано переваги 
та гарантії укладення єдиного контракту. Сформульовано пропозиції щодо перспектив застосування кон-
трактів FIDIC в будівельній галузі України.
Ключові слова: контракти FIDIK, інженер-консультант, децентралізація Укравтодору, будівництво, ре-
конструкція та ремонт автомобільних доріг.

Постановка проблеми. З метою ефективно-
го інвестування інфрастуктурних проектів 

та створення конкурентного середовища в будів-
ництві, існує потреба впровадження міжнародних 
стандартів. Фахівці наголошують, що саме імпле-
ментація контрактів FIDIC, що полягають у за-
провадженні незалежного контролю якості робіт 
та пошук взаєморозуміння з інвесторами, які го-
тові вкладати кошти в розвиток українських інф-
раструктурних проектів, може стати приоритет-
ним напрямком реформації даної галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питанням застосування контрактів FIDIC вже 
приділялась увага у публікаціях як зарубіжних 
так і вітчизняних фахівців. Так, завдяки доробку 
таких вчених як Кіндзерський Ю.В., Шахбазян 
К.С., Євтюкова К.С., та ін. [1–3] були досліджені 
питання инвестиційно-будівельного комплексу, 
організаціі проведення торгів на розміщення за-
мовлень в будівництві. Велику роботу в галузі вдо-
сконалення проведення торгів і контрактів провела 
й Міжнародна федерація інженерів-консультантів. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В багатьох передових країнах 
світу, в тому числі країнах Євросоюзу, взаємо-
відносини між замовником і виконавцем робіт 
ґрунтуються на умовах контрактів FIDIC.

Так, з моменту здобуття Україною незалежності 
і до 2005 року у сфері будівництва було розроблено 
і затверджено ціле коло основних документів будів-
ництва. Це державні будівельні норми, стандарти, 
нормативно-правові акти якими було закріплено 
основні принципи будівництва. Однак, цього недо-
статньо і проблем залишається чимало: відсутність 
чіткого і довгострокового планування будівництва 
інфраструктури, завишені витрати бюджетних ко-
штів, відхилення від графіків будівництва об’єктів. 
Все це негативно впливає на розвиток будівельної 
сфери і на економіку держави в цілому. Отже, дане 
питання потребує детального вивчення і додатково-
го осмислення окремих його аспектів.

Мета статті. Метою статті є дослідження ста-
ну впровадження контрактів FIDIC в Україні 
та аналіз проблем, що перешкоджають їх вико-

ристанню, а також сформулювання пропозицій 
щодо перспектив застосування вищезгаданих 
контрактів в будівельній галузі України.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Як наголошують аналітики, сьогодні в Україні 
відбуваються тільки перші спроби впровадження 
контрактів FIDIC в Україні. Повною мірою вико-
ристовувати контракти перешкоджають три осно-
вні проблеми – недосконалість законодавства, 
відсутність перекладів проформ (це відсутність 
перекладів стандартів FIDIC на українську мову 
і не розуміння з боку підрядників данніх положень) 
і непрофесійне їх сприйняття підрядниками.

Контракти FIDIC використовуються в бу-
дівельних проектах, особливо в тих, де задіяні 
міжнародні компанії. В залежності від обсягу 
зобов'язань підрядника розрізняють кілька різ-
новидів єдиного контракту з умовними наймену-
ваннями "під ключ", "під неповний ключ", "про-
дукція в руки". При укладенні контракту "під 
ключ" підрядник повинен забезпечити позитив-
ний результат випробувань об'єкта після завер-
шення його будівництва. При укладенні контр-
акту "продукція в руки" підрядник зобов'язаний 
крім завершення будівництва об'єкта передати 
замовнику технологічні документацію [2]. 

Перевагою контрактів FIDIC є укладення 
єдиного контракту – забезпечення єдиної відпо-
відальності за кінцевий результат і виконання 
зобов'язань за контрактом. Серед недоліків зазви-
чай називають більш високу вартість, більш низьке 
використання національного науково-виробничого 
потенціалу. Крім того, підрядник не зацікавлений 
в пропозиції інноваційних технологій при будівни-
цтві об'єкта, технічних нововведень і удосконалень, 
істотно здорожують будівництво [4].

Оскільки правила FIDIC відомі у всьому світі 
і вони абсолютно прозорі, то для України істотно 
розширюються можливості залучення коштів між-
народних фінансових організацій для фінансування 
будівництва інфраструктурних об'єктів і глобальних 
днопоглиблювальних компаній, які б не ризикнули 
працювати в Україні без зрозумілих і прозорих 
стандартів складання контрактів. Відпрацьований 
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роками чіткий механізм дає гарантію, що гроші під-
уть на справу, а стандарти якості будуть дотримані.

Це ж приваблює і відомих міжнародних опе-
раторів інфраструктури, підрядників та буді-
вельні компанії. Вже зараз зростаючий інтерес 
іноземних компаній до окремих проектів дорож-
нього будівництва в Україні пов'язують з тим, 
що ці контракти реалізуються на умовах FIDIC. 
Про це ж свідчить і те, що вперше на тендери по 
днопоглибленню в морпорту "Південний", в яких 
враховано умови FIDIC, було подано 5 компаній-
лідерів ринку світового рівня.

Ще одним прогресивним кроком у напряму 
впровадження контрактів FIDIC, стало підписан-
ня 21 березня 2017 року підписання Меморандуму 
про співпрацю між Адміністрацією морських пор-
тів України, Міністерством інфраструктури Украї-
ни та Асоціацією інженерів-консультантів України 
для підвищення днопоглиблювальної та інженер-
ної документації відповідно до вимог Міжнарод-
ної федерації інженерів-консультантів (FIDIC).  
Фахівці стверджують, що робота Адміністрації 
морських портів України за стандартами FIDIC, зо-
крема, з використанням положень Блакитної книги  
(Blue book, форма контракту для днопоглиблю-
вальних і меліоративних робіт) і Червоної книги 
(Red book, форма контракту для будівельних та ін-
женерних робіт) зробить більш простими і прозо-
рими тендерні закупівлі Адміністрації морських 
портів України, а також створить чіткі правила 
роботи в Україні для міжнародних днопоглиблю-
вальних та інженерних компаній. 

Одним із актуальних напрямів в Україні 
сьогодні є будівництво, реконструкція та капі-
тальний ремонт автомобільних доріг. У випадку 
фінансування таких робіт міжнародними фінан-
совими організаціями, такими як Світовий Банк, 
ЄБРР, ЄІБ, обов’язковою умовою є використан-
ня контрактів FIDIC. Головною умовою таких 
контрактів є залучення незалежних інженерів-
консультантів для здійснення суворого контролю 
як за якістю так і за термінами виконання до-
рожньо-будівельних робіт. 

За таким контрактами проведено реабілітацію 
ділянок автомобільних доріг М-03 Київ – Харків – 
Довжанський, М-06 Київ – Чоп; М – 07 Київ-Ко-
вель – Ягодин. Зазначені ділянки автомобільних 
доріг мають високу якість та відповідають світо-
вим стандартам.

В той же час, під час будівництва, реконструк-
ції та ремонтів автомобільних доріг за кошти 

державного бюджету контроль якості здійсню-
ється структурними підрозділами Укравтодору.

Необхідно зазначити, що переважна більшість 
дорожніх робіт, пов’язаних з виконанням поточ-
них дрібних ремонтів та експлуатаційного утри-
мання автомобільних доріг, що фінансуються 
з державного бюджету, здійснюється дочірніми 
підприємствами ПАТ «ДАК «Автомобільні до-
роги України». Засновником та власником 100% 
акцій зазначеної державної акціонерної компаніє 
є держава в особі Укравтодору.

Таким чином, на цей час в сфері дорожньо-
го господарства фактично створена система, яка 
поєднує в одній особі замовника і підрядника, що 
негативно позначається на якості виконання до-
рожніх робіт. 

Але, найближчим часом, а саме на початку 
2018 року очикується децентралізація Укравто-
дору, з 1 січня 2018 року набув чинності Закон 
України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо реформування системи управлін-
ня дорогами загального користування» [5].

Також, сьогодні Міністерством інфраструкту-
ри ведеться робота з розробки нормативно-пра-
вових актів, які повністю дозволять імплемен-
тувати в національне законодавство принципи 
контрактів FIDIC.

 Крім того, з метою імплементації основних 
положень контрактів FIDIC та запровадження 
незалежного контролю якості дорожніх робіт, 
в першу чергу під час будівництва та ремонтів 
автомобільних доріг прийнята Постанова Ка-
бінету Міністрів України № 1065 від 28 грудня 
2016 року «Про затвердження вимог щодо про-
ведення контролю якості робіт з нового будівни-
цтва, реконструкції та капітального ремонту ав-
томобільних доріг загального користування» [6]. 

Висновки і перспективи. Підсумовуючи, за-
значимо, що в Україні на законодавчому рівні за-
проваджена європейська модель контролю якості 
дорожніх робіт яка передбачає кваліфікований, 
неупереджений і суворий контроль якості дорож-
ніх робіт незалежним інженером-консультантом. 

Застосування форм контрактів FIDIC в зна-
чній мірі зменшить бюрократичний тиск в сфе-
рі будівництва, дозволить ефективно управляти 
проектом за рахунок скорочення процедур роз-
роблення проектної документації та внесення 
змін до неї, забезпечить ефективне використан-
ня коштів, стимулюватиме підрядні організації 
виконувати роботи у встановлені терміни. 
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Аннотация
В статье характеризуется состояние внедрения контрактов FIDIC в Украине. Выявлены проблемы, 
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Summary
The article describes the state of FIDIC contracts implementation in Ukraine. The paper reveals the prob-
lems affecting the application of contracts and, as a consequence, the development of the construction 
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